
 

 

#######Persbericht ########      Tilburg, 3-10-2016 

Driemaal is scheepsrecht 

Uitreiking drie Gouden Keurmerken bij Het Laar  

 

Leeft ook in Tilburg de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van de zorg? Zeker wel, 

maar met Het Laar als vaste leverancier hebben de bewoners van de stad in ieder geval een 

zorg minder. Drie keer op een rij is de kwaliteit van Het Laar met het hoogst haalbare keurmerk 

beloond! 

In 2010 en 2013 haalde Het Laar Gouden Keurmerken voor verzorging en verpleging; in 2016 is 

tevens de thuiszorg voor het eerst geauditeerd en behaalde ook meteen het goud. Driemaal goud 

dus voor Het Laar Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis. Op 7 juni 2016 vond de audit plaats door 

Perspekt, een gerenommeerd instituut in Nederland. De uitreiking van de drie Gouden  

Keurmerken vindt 5 oktober plaats om 14.45 in Het Laar. De auditor van Perspekt verzorgt, bij 

hoge uitzondering, zelf de uitreiking. 

Veel bewoners huren bij Het Laar zelfstandig een appartement en zijn misschien nog niet zo bezig 

met ‘de oude dag’. Maar mocht die dag komen, dan zijn ze in ieder geval verzekerd van de best 

mogelijke zorg. Zorg die als maatwerk wordt ingepast in het leven dat de mensen leiden.  Zodat 

lekker wonen en genieten altijd de boventoon voert. Goede zorg en verpleging is een 

basisvoorwaarde bij Het Laar, die altijd goed geregeld is. We roepen dat niet van de daken, 

omdat we deze kwaliteit vanzelfsprekend vinden. Toch willen  we graag dat goede verhalen 

over de ouderenzorg in deze huidige tijd wél verteld worden.  

In het auditrapport van 7 juni vinden we deze beoordeling door het auditteam: 

“In Het Laar ademt alles een visie uit, overal zit een idee achter. Er wordt gestreefd naar een vitale 

mix van bewoners en huurders waardoor één van de kernwaarden, ‘Bruisend’, zeer van 

toepassing is op Het Laar. Medewerkers en vrijwilligers van Het Laar zijn voortdurend in dialoog 

met de bewoners en met elkaar. Zeer positief is het werken met zelforganiserende teams, 

medewerkers die verantwoordelijkheid krijgen én nemen, de toepassing van detectie met een zo 

groot mogelijke vrijheid in Laarhoven, initiatieven als de Laarambassadeurs, het 

vrijwilligersplatform en de bewonerspanels. Mensen wonen en werken hierdoor graag in Het 

Laar”, aldus verwoordde het auditteam van Perspekt haar bevindingen. 

Het Laar levert al jaren onafgebroken goede zorg en verpleging en heeft haar bestaansrecht 

hierin ruimschoots bewezen. Maar vraag de Tilburgers waar ze Het Laar van kennen, en ze 

zullen direct de mooie, stijlvolle en gezellige woonomgeving noemen. Het gezellige leven en het 

stijlvolle wonen, dat is wat bewoners zoeken en vinden bij Het Laar. Bij Het Laar weten we ook 

dat zonder goede zorg het niet mogelijk is daarvan te kunnen genieten.  


